Zápis ze zastupitelstva konaného 25.9.2018 od 18:30 v PENZIONU PLUTO
v Srchu
Přítomni:
Ing. Lukáš Panchártek – starosta
Mgr. Aleš Maloch - místostarosta
Simona Píšová – člen ZO
Věra Vrbová – člen ZO
JUDr. Lukáš Polák – člen ZO
Marta Holická– člen ZO
Roman Bezdička – člen ZO
Dále bylo přítomno 14 hostů.

1. Ověřovatelé
Starosta navrhl schválit ověřovatele zápisu – Lukáše Poláka, Romana Bezdičku
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele Lukáše Poláka, Romana Bezdičku.

Sválení programu v navrženém znění
Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Plnění úkolů z minulého zasedání
Pozemky – nákup pozemku
Smlouvy – schválení dotace
služebnost
5.. Rozpočtové změny
6.. Ostatní
7.. Diskuse
1..
2..
3..
4..

Starosta navrhl schválit program v navrženém znění.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo program v navrženém znění.

2. Plnění úkolů z minulého zasedání
Popíšu aktuální situaci minule řešených projektů:
-

Schválení výběrového řízení na dodavatele prací na akce: Cyklistická stezka DoubraviceHrádek, Protipovodňová opatření obce Srch

-

Schválení zahájení projektové přípravy investiční akce: Investice do lesů v obci Srch
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3.

Pozemky

Majitelka pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Hrádek (Papáková Jitka, Masarykovo nám. 112, Lázně
Bohdaneč) nabídla pozemek obci za cenu 50 tisíc korun. Na pozemku se v současnosti nachází
lesní porost, který měl být již dávno pokácen. Cca před měsícem jeden strom spadl a poničil
okolní plot.
Po několika jednáních majitelka souhlasila s prodejem. Cena odpovídá znaleckému odhadu,
který si nechal starosta zpracovat.

Suché stromy budou vykáceny a na pozemku vznikne parčík. Dřevo bude přednostně nabídnuto
tamní občanům.
Starosta navrhl schválit kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Hrádek mezi obcí Srch
a paní Papákovou Jitkou, Masarykovo nám. 112, Lázně Bohdaneč za cenu 50tisíc Kč. Náklady
související s převodem hradí kupující.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Hrádek mezi obcí
Srch a paní Papákovou Jitkou, Masarykovo nám. 112, Lázně Bohdaneč za cenu 50tisíc Kč.
Náklady související s převodem hradí kupující.

4.

Smlouvy

4A.
Dotace z Pardubického kraje z POV (Program obnovy venkova) na opravu starých fotbalových
kabin.
Výše dotace: 120 000,- Kč
Starosta navrhl schválit smlouvu mezi obcí Srch a Pardubickým krajem na výše uvedenou
dotaci.
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Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi
obcí Srch a Pardubickým krajem na opravu starých fotbalových kabin ve výši 120tis. Kč.

4B.
Dotace z Pardubického kraje na požární techniku – pořízení nových radiostanic pro výjezdovou
skupinu.
Výše dotace: 73 000,- Kč
Starosta navrhl schválit smlouvu mezi obcí Srch a Pardubickým krajem na výše uvedenou
dotaci.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Srch a Pardubickým
krajem na vybavení JPO III. – pořízení nových radiostanic pro výjezdovou skupinu.

4C.
Smlouva o smlouvě budoucí o umístění stavby č. IV-12-2017499/VB/01, Srch, Hrádek p.č.
184/6 - knn
Budoucí povinná: Obec Srch, Pardubická 100, Srch, 53352
Budoucí oprávněná: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem je umístění podzemního vedení na obecních pozemcích p.č. 185/2, 184/4 v k.ú.
Hrádek.
Starosta navrhl schválit výše uvedenou dotaci.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo Smlouva o smlouvě budoucí o umístění stavby č. IV-122017499/VB/01, Srch, Hrádek p.č. 184/6 – knn.

4D.
Smlouva o zřízení služebnosti.
Věcné břemeno na přístup ke kanalizaci.
Obec vlastní historickou kanalizaci u rybníčku Zástava v Srchu, která měla přepad přes
soukromé zahrady. Nový majitel pozemku p.č. 514/31 v k.ú. Srch chce na zahradě stavět,
takže byla domluvena přeložka na náklady obce Srch, která nově prochází po kraji parcely a
bude zoficiálněná smlouvou o zřízení služebnosti.
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Starosta navrhl schválit výše uvedenou smlouvu.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku 514/31 v k.ú. Srch pro
přístup k obecnímu přepadu rybníčku Zástava.
4E. 27/3 KÚ Semtín
Starosta navrhl schválit kupní smlouvu mezi obcí Srch a společností Lesy České republiky, s.p.
na prodej pozemku p.č. 27/3 v k.ú. Hrádek u Pardubic o výměře 711m2 za cenu 81000 bez
DPH. Cena je dána znaleckým posudkem. Pozemek se nachází pod cyklostezkou Doubravice
– Hrádek.
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo výše uvedenou kupní smlouvu.

5.

Rozpočtové změny
Paní účetní předložila rozpočtové opatření č. 4/2018

Datum
Schváleno
26.9.2018 25.9.2018
zasupitelstvo

Text

Příjem

pol 4213 - dotace SFDI stezka
§ 2219 pol 6121
pol 4122 - dotace JSDH
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Výdej

9300000,00
9300000,00
73000,00

Zůstatek

§ 5512 pol 5137 - vybavení
JSDH
pol 4111 - volby
§ 6115 pol 5175 UZ 98187
§ 6115 pol 5021 UZ 98187
§ 6115 pol 5139 UZ 98187
pol 1511
pol 8115
§ 6409 pol 2324
§ 2321 pol 5171
§ 3113 pol 5171
§ 3113 pol 6121
§ 3399 pol 5222
§ 3399 pol 5492
§ 3412 pol 5169
§ 3639 pol 6130
§ 3639 pol 6121
§ 5512 pol 6122
§ 3745 pol 5156
§ 3745 pol 5171
§ 3412 pol 5151
§ 3631 pol 6121
§ 5212 pol 6119
§ 3412 pol 5171

145000,00
60000,00
1716,00
56408,00
1876,00
47000,00
17000,00
47371,50
104000,00
15052,00
27050,00
12000,00
2000,00
5300,00
50000,00
440000,00
45000,00
20000,00
15000,00
-5300,00
-300000,00
-200000,00
-190730,50

9544371,50

9544371,50

Starosta navrhl schválit rozpočtové opatření č4/2018
Hlasování:

Pro - 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předložené rozpočtové opatření.

5. Diskuse
Pan Kocourek poukázal problematické vyjíždění z ulice Na výsluní směrem k restauraci na
Výsluní a dále na výjezd z ulice Pardubická z ulice U hřiště.
Starosta o této situaci ví, zrcadla jsou již nakoupena. Do konce roku budou instalovány.
Pan Jakoubek upozornil na to, že chybí dopravní značení „dej přednost v jízdě“ pokud se
vyjíždí od Zvoničky na ulici Pohránovská.
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Starosta přislíbil, že prostuduje projektovou dokumentaci v této lokalitě a zajistí nápravu.
Ještě pan Jakoubek upozornil na problematický výjezd z areálu fy, Haster a Hastper a dále na
výjezd od pana Svědíka.. S ohledem na jeho pracovní specializaci by šla tyto místa označit
červenými patníky, tedy jako výjezd z obslužné komunikace.
Starosta sdělil, že v tomto místě neustále nákladní automobily ničí jakékoliv značky, nicméně
budou označníky umístěny.
Pan Jakoubek prosí o zřízení odkalovacího hydrantu u pana Kalhouse z vodovodního řádu,
který vede z Vodárny, proto aby šel celý řád propláchnout.
Starosta přislíbil, že se tímto návrhem bude zaobírat.
Zapsal: Maloch

Podpisy:
Ing. Lukáš Panchártek

starosta

…………………………………….

Mgr. Aleš Maloch

místostarosta

…………………………………….

Ověřovatelé:
Lukáš Polák

…………………………………….

Roman Bezdička

…………………………………….
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